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• Jelentős változáson 
megy keresztül az ötszö-
rös bajnok és hatszoros 
kupagyőztes Sepsiszent-
györgyi Sepsi-SIC női ko-
sárlabdacsapatának játé-
koskerete. Az együttestől 
hét játékos is távozott, és 
egyelőre csak egy érkezőt 
jelentettek be.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A háromszéki klubnál az előző 
szezonban meghatározó sze-
repet játszott amerikai Rebe-

kah Gardner ahhoz a spanyol Spar 
Gironához igazolt, amely a Sepsi-SIC 
ellenfele volt az Euroliga selejtező-
jében. Honfi társa, Rebecca Tobin is 
elhagyta az együttest, őt az elmúlt 
hazai bajnokság legjobbjának vá-
lasztották meg. Rajtuk kívül további 
két idegenlégiós, a görög Pinelo-
pi Pavlopoulou és a szlovák Marie 
Ruzickova is máshova szerződött, a 
belföldi játékosok közül pedig And-
ra Mandache, Kelemen Kincső és Ko-
vács Renáta is távozott.

A következő idényre a Sepsi-SIC 
keretének tagja marad a mont-
enegrói Jovana Pasic, aki immár 
negyedik szezonját kezdheti meg 
Sepsiszentgyörgyön, és a klub min-
den eddigi sikeréhez hozzájárult 
Annemarie Gödri-Părău is egy újabb 
idényre kötelezte el magát a csapat-

nál. Mellettük a tavalyi gárdából 
Orbán Nikolett, Ioana Ghizilă és Ște-
fania Cătinean alkotja a Zoran Mikes 
vezetőedző által irányított Sepsi-SIC 
keretét.

A sepsiszentgyörgyi klub vezetői 
egyelőre csak egy kosárlabdázóval 
állapodtak meg, a jelentős nemzet-

közi tapasztalattal rendelkező szerb 
Maja Miljkoviccsal. A 33 éves, 175 cm 
magas irányító az előző idényben 
a török Bellona Kayseri Basketbol 

együttesében játszott, amelynek 
mezében átlagban 7,6 pontot, 2,6 
lepattanót és 3 kosárpasszt jegyzett 
a bajnokságban, míg az Európa Ku-
pában 8,5 pont, 2 lepattanó és 2,5 
kosárpassz szerepelt a neve mellett 
a statisztikában.

Maja Miljkovic számára nem is-
meretlen a román pontvadászat, 
hiszen korábban a Szatmárnémeti 
VSK és a CSM Târgoviște játékosa is 
volt. Továbbá karrierje során játszott 
a belga Royal Castors Brain és a BC 
Belfi us Namur Capitale, az orosz Je-
nisej Krasznojarszk, a szerb Partizan 
Belgrád, a francia Bourges, a Sopron 
Basket és a spanyol Real Club Celta 
Vigo csapatában. Miljkovic a legtöbb 
gárdánál eredményes időszakot töl-
tött, a belga bajnokságban arany- 
és ezüstérmet nyert, illetve kétszer 
ünnepelt Belga Kupa-győzelmet, a 
francia bajnokságban is diadalmas-
kodott, a román pontvadászatban 
ezüstérmet szerzett és a magasba 
emelte a Román Kupát, valamint 
a magyar ligában második volt. A 
szerb válogatottal 2019-ben Euró-
pa-bajnoki bronzérmet nyert.

A Sepsi-SIC kiválóan menetelt az 
előző szezonban, hiszen a bajnokság 
és a Román Kupa megnyerése mel-
lett a negyeddöntőig jutott az Európa 
Kupában, ahol az olasz Reyer Vene-
zia állította meg. Az új idényben is 
hasonló célokért küzdhetnek a sep-
siszentgyörgyiek, ehhez azonban 
továbbra is minőségi játékosokat 
kell szerződtetniük. A klubnál a ké-
sőbbiekben több új igazolás várható, 
amivel nagyban megerősíthetik ke-
retüket.

A háromszéki labdarúgócsapat 
3x45 perces formaellenőrzőn 

mérte össze tudását az orosz élvo-
nalbeli FK Ufával. A Konferencia 
Liga selejtezőjére készülő Sepsi OSK 
3–1-es győzelemmel folytatta jó so-
rozatát az ausztriai edzőtáborban.

Leo Grozavu együttese előbb az 
osztrák harmadosztályú Bischofs-
hofen (1–0), majd pár napja az előző 
szezonban a BL-csoportkörben vi-
tézkedő FK Krasznodart (2–1) győzte 
le a kapruni felkészülés során, hét-
főn délután pedig a szintén orosz 
Premjer Ligában érdekelt FK Ufával 
találkozott.

Az SK Waidring pályáján rendezett 
hétfői edzőmeccs kelet-európai idő 
szerint 17.30-kor kezdődött és 20 óra 
15 perc körül ért véget. A csapatok úgy 
döntöttek, rendhagyó módon három 
játékrészt játszanak, így végül több 
mint 135 percig gyötörték egymást.

A maratoni felkészülési mérkőzé-
sen – amelyen a háromszékieknél a 
legtöbb kerettag lehetőséget kapott 
– nem született gól az első félidőben. 
A Sepsi a szünet után becserélt Cve-
telin Csuncsukov találatával szerzett 
vezetést a 61. percen, a bolgár csatár 
egy előrevágott labdára csapott le és 
bombázott laposan a kapu jobb olda-

lába. Pár perccel később másik két 
csere hozta össze a második Sep-
si-gólt: Cristian Bărbuț szerezte meg 
a játékszert a jobb szélen, jó ütemű 
beadását Golofca becsúszva továb-
bította a hálóba hosszún. Az oroszok 
a harmadik „harmadban” Hamid 
Agalarov révén szépítettek, ám a 114. 
percben Golofca duplázni tudott, mi-
után egy kapuskirúgással ziccerbe 
került és ezt higgadtan értékesítette.

A Sepsi OSK csütörtökön a cseh 
Fortuna Ligát ötödik helyen záró 
Viktoria Plzen ellen játssza utolsó 
felkészülési mérkőzését az ausztriai 
edzőtáborban.

A háromszéki piros-fehérek július 
22-én mutatkoznak be az újonnan 
létrehozott Konferencia Liga máso-
dik selejtezőkörében, ahol ellenfelük 
várhatóan a Spartak Trnava lesz, de 
a nagyszombati gárdának előbb még 
túl kell jutnia a máltai Mosta FC-n.

Felkészülési mérkőzés, Auszt-
ria: FK Ufa (orosz)–Sepsi OSK 1–3 
(0–0, 0–2, 1–1), gólszerzők Agalarov 
(100.), ill. Csuncsukov (61.), Golofca 
(66., 114.). A Sepsi kezdőcsapata: Be-
gan – Dimitrov, Mitrea, Sousa, Ispas 
– Vaşvari, Păun, Askovszki – Agano-
vic – Achahbar, Dumiter.

Orbán Zsolt

T ovább erősítik a Gyergyói Hoki 
Klub védelmét, leigazolták a fi atal, 

24 éves fi nn jégkorongozót, Matias Ha-
aranent – jelentette be a hokicsapat. 

Az interneten Haaranenről meg-
található adatok közül meglepő, 
hogy alacsonynak számít, 170 cm-es 
magassága szokatlan a mai hokiban. 
Többet mond azonban az eredmé-

nyességi mutatója: ha egy bekk a né-
met másodosztályban, a DEL2-ben 48 
meccsen 40 pontot tud szerezni, az 
nem mindennapi képességeket jelez.

Négy szezont játszott eddig a 
Mestisben, vagyis hazája máso-
dik vonalában, ahol 160 alapsza-
kasz-mérkőzésen 94 pont a termése, 
ehhez jön hozzá 33 playoff  meccs és 

20 pont. Érdemes még megemlíteni, 
hogy a 2018–2019-es szezonban a Le-
Ki csapatában, a Mestisben játszva 
több különdíjat is besepert. Ő kapta 
a liga legjobb hátvédjének járó díjat, 
ő adta a legtöbb gólpasszt, és ő lőtte 
a legtöbb gólt is a hátvédek közül.

A Gyergyói Hoki Klub idei igazo-
lásai közül Haaranen az első légiós 

hátvéd, mellette egyelőre Ferencz-Csi-
bi Róbert, Kozma Zsolt, Fejes Nándor, 
Imre Patrik és Tódor Csaba alkotják a 
piros-fehérek védelmi szekcióját. Vár-
hatóan itt még lesz erősítés, és a ka-
puskérdés megoldása is fontos feladat 
még Szilassy Zoltán edző és a stáb szá-
mára, miután Jordon Cooke bejelen-
tette visszavonulását. (Gergely Imre)

Djokovic–Fucsovics 
negyeddöntő
Fucsovics Márton negyed-
döntőbe jutott a wimbledoni 
teniszbajnokságon, miután 
öt játszmában legyőzte az 
orosz Andrej Rubljovot. Angol 
Nemzetközi Bajnokság, férfi 
egyes, nyolcaddöntő: Fucso-
vics Márton–Andrej Rubljov 
(orosz, 5.) 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 
6:3. Fucsovicsra a nyolc között 
ma délután a világelső szerb 
Novak Djokovic vár. Magyar 
teniszező legutóbb Szávay Ág-
nes révén a 2007-es amerikai 
nyílt bajnokságon játszhatott 
negyeddöntőt Grand Slam-tor-
nán, a férfiaknál Gulyás István 
1971-ben, Taróczy Balázs pedig 
1976-ban és 1981-ben a Roland 
Garroson jutott egyesben a 
legjobb nyolc közé.

Brassópojánán 
dzsúdóztak
Brassópojánán rendezték meg 
a hagyomány szerint Szatmár-
németi helyszínű, Judomaster 
elnevezésű, veterán sportolók 
számára kiírt cselgáncsver-
senyt. Mivel Romániában csak 
„buborékban” szabad versenyt 
szervezni, ezért Szatmárnéme-
tiből Brassó megyébe költözött 
az idei verseny, amelyen nyolc 
országból (Ukrajna, Svájc, 
Ausztria, Olaszország, Anglia, 
Brazília, Magyarország és 
Románia) érkeztek versenyzők, 
összesen 163-an. A pandé-
mia nem szegte kedvüket az 
örökifjú cselgáncsozóknak. 
Csíkszeredából kilenc sportoló 
nevezett be, és mindenki dobo-
gós helyen végzett. A csíkiak 
eredményei: Sinka Szabolcs 
(M2-es kategória, 73 kg-os 
súlycsoport) és Ion Panaite 
(M2, 81 kg) – 1. hely, Erőss La-
jos (M3, 81 kg) és Igor Branzilă 
(M5, 81 kg) – 2. hely, Orbán 
Ferenc (M1, +100 kg), Szente 
Loránd (M2, +100 kg), Rencz 
Hunor (M3, 81 kg), Albu Lehel 
(M4, 100 kg) és Szőcs László 
(M5, +100 kg) – 3. hely.

U18-as Európa Kupa
A csehországi Teplicében 
rendezték meg az U18-as kor-
osztályú cselgáncsozók Európa 
Kupa-versenyét, amelyen a 
román válogatott tagjaként 
két csíkszeredai dzsúdós is 
tatamira lépett. Lajos Orsolya 
az 57 kg-os súlycsoportban 
cseh, majd osztrák ellenfelei 
legyőzése után vereséget 
szenvedett német ellenfelével 
szemben. A vigaszágon francia 
lányt győzött le, ám a követke-
ző mérkőzésén kikapott bolgár 
ellenfelétől, így nem küzdhe-
tett a bronzéremért, és a 7. he-
lyen végzett. Böjte Szilveszter 
(55 kg) észt és olasz verseny-
zők legyőzése után magyar és 
lengyel ellenfeleivel szemben 
alulmaradt, így helyezetlenül 
zárt.

• RÖVIDEN 

Átalakulóban a Sepsi-SIC
Hét távozó és egyelőre csak egy érkező a női kosárcsapatnál

Finn hátvéd érkezett a Gyergyói Hoki Klubhoz

Maratoni edzőmeccset játszott a Sepsi OSK

Az idegenlégiósok közül csak 
Jovana Pasic maradt a csapatnál

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PINTI  ATTILA




